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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2013
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUẨN CHỨC DANH
GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Căn cứ vào quyết định số 130726-01/QĐ-ĐT của Chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh
doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Chương trình đào tạo theo Chuẩn
chức danh Giám đốc công nghệ và Phát triển doanh nghiệp , Khoa Quản trị kinh doanh
(HSB), ĐHQGHN thông báo tuyển sinh khóa 1 cho chương trình.
Đây là một chương trình mới do Khoa Quản trị kinh doanh (HSB), ĐHQGHN hợp tác
với các chuyên gia tư vấn có uy tín ở trong và ngoài nước thiết kế và giảng dạy tại Việt
Nam. Chương trình là một trong những đóng góp quan trọng cho việc đào tạo đội ngũ cán
bộ, chuyên gia quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới theo mục
tiêu của Chương trình Đổi mới công nghệ Quốc gia đến năm 2020.
Chương trình tích hợp được cá c tri thức liên ngành từ quản lý kinh tế, quản trị kinh
doanh tới quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp , mang lại nhiều lợi ích thiết thực
cho người học muốn có đủ tri thức, kỹ năng và bản lĩnh để cạnh tranh thành công trong thế
kỷ 21 . Tham gia chương trình không chỉ giúp cho người học phát triển công nghệ, phát triển
doanh nghiệp mà còn là cơ hội để người học phát triển bản thân, kết nối cộng đồng hơn
10.000 cựu học viên của Khoa Quản trị kinh doanh (HSB), ĐHQGHN; được tư vấn và trao
đổi online & o ffline với các giảng viên kiêm chuyên gia tư vấn về quản trị khoa học, công
nghệ, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp… trong suốt quá trình học và công tác sau này.
1. Đối tượng tuyển sinh
- Điều kiện về văn bằng: có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành
- Điều kiện về kinh nghiệm công tác:
 Nhân viên, quản lý các cấp tại các sở, viện, cục… về khoa học – công nghệ đang
trong giai đoạn chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp khoa học – công nghệ.
 Cán bộ quản lý về khoa học công nghệ và phát triển doanh nghiệp trong các tổng
công ty, công ty, khu công nghiệp…

1

 Chủ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang có nhu cầu học tập và phát triển công nghệ
để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp mình.
- Điều kiện khác: có mong muốn và mục tiêu học tập rõ ràng là để phát triển năng lực
công nghệ và phát triển doanh nghiệp, đồng thời phát triển bản thân.
2. Chính sách ưu tiên
Người học sẽ có cơ hội nhận được học bổng các mức 50%, 30%, 20% khi tham gia dự tuyển.
3. Hình thức xét tuyển: Thí sinh sẽ tham gia xét tuyển những nội dung sau:
- Đánh giá hồ sơ
- Phỏng vấn chuyên môn
Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét học bổng sẽ phải làm bài thi Đánh giá năng lực theo qui định.
4. Thời gian tuyển sinh 2013
-

Thời gian đăng ký và phát hành hồ sơ: 26/7/2013 – 30/8/2013

-

Thời gian nhận hồ sơ: 15/8/2013 – 30/8/2013

-

Thời gian xét tuyển:

-

Thời gian khai giảng: 14/9/2013 (dự kiến)

6/9/2013

5. Thời gian đào tạo
-

Thời gian đào tạo chính thức: 6 tháng, học vào sáng và chiều các ngày thứ 7, chủ nhật.

-

Thời gian kéo dài: tối đa 6 tháng

6. Học phí toàn khóa
-

Học phí toàn khóa là 36.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng chẵn./.)

-

Học phí đã bao gồm toàn bộ:
 Chi phí đào tạo cả khóa học: giảng viên là các GS., PGS., TS., chuyên gia hàng đầu
về chiến lược, công nghệ và phát triển doanh nghiệp; các giảng viên nước ngoài,
guest speaker; hội thảo khoa học thực tế; giáo viên hướng dẫn đề tài tốt nghiệp, hội
đồng bảo vệ đề tài.
 Phần mềm ứng dụng thiết kế riêng cho một số môn học giúp người học có thể sử
dụng ngay trong công việc của mình;
 Phòng học đạt chuẩn quốc tế tại Khoa Quản trị kinh doanh (HSB), ĐHQGHN;
 Trang thiết bị, máy tính, máy chiếu, wifi… tiêu chuẩn;
 Tài liệu, học liệu theo từng môn học;
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 Trà nước, hoa quả trong các ngày học (teabreak);
 Ăn trưa trong các ngày học;
 Cán bộ tư vấn, điều phối, quản lý lớp;
 Chi phí hồ sơ, xét tuyển đầu khóa.
-

Học phí không bao gồm lệ phí bảo lưu, gia hạn; thi lại, học lại…

-

Học phí được đóng 1 lần vào đầu khóa học.

7. Địa điểm liên hệ
Chương trình đào tạo theo Chuẩn chức danh
Giám đốc công nghệ và Phát triển doanh nghiệp
Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Khoa Quản trị kinh doanh (HSB), ĐHQGHN,
Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 37548456 (máy lẻ 207) – Fax: (84-4) 37548455
Website: http://hsb.edu.vn
Liên hệ trực tiếp văn phòng tư vấn tuyển sinh:
(1) ThS. Nguyễn Thị Huyền – 0938.948989
(2) CN. Nguyễn Hữu Minh – 0912.924848
(3) CN. Vũ Đức Anh

– 0987.879717
P. CHỦ NHIỆM KHOA

Nơi nhận:
- Các Sở, Ban, Ngành các tỉnh;
- Các Viện, TCT, CT, DN
- Lưu văn thư, ĐT, HCC

PGS.TS. Hoàng Đình Phi
ơ
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